ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ครั้งที่ 1 / 2559
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา
09.00 – 12.00 น.ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1116
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดาเนินงานกิจกรรมและโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58
4.2 การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56
4.3 รายงานการส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558
4.4 การคงอยู่ของนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
5.1 นาเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ครั้งที่ 1 / 2559
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
.................................................................................................................................................................
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม
1. ดร.สฤษดิ์
ศรีโยธิน
ประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯ
2. อาจารย์ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
3. อาจารย์ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
4. อาจารย์พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
5. อาจารย์อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
6. นางสาวณัฐธิดา
สุพรรณภพ
เลขานุการประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม
1. อาจารย์โฉมสมร
เหลือโกศล
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9 หน้า

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
อาจารย์สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สรุปเรื่อง
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัส 55) โดยทางหลักสูตรได้ส่งแบบสารวจ
ให้กับบัณฑิตและผู้ประกอบการ และได้ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
ตามเอกสารแนบที่ 1.1.1 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ตามเอกสารแนบที่ 1.1.2 แบบสรุปผลการสารวจการวิจัยการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รายวิชามานาเสนอต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

โดยการประชุมในครั้งหน้า ให้อาจารย์ทุกท่านที่มีการแก้ไขคาอธิบาย

รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา
10.30 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
การดาเนินงานกิจกรรมและโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
สรุปเรื่อง
การดานินงานกิจกรรมและโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ได้เสนอถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นั กศึกษามีทักษะที่จาเป็ น ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตให้ มีคุณ สมบัติที่พึงประสงค์ตามคุณ ลักษณะของ
วิชาชีพ และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี ศักยภาพ
โดยมีการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาประจาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ซึ่ง
เป็นการดาเนินการพัฒนา ดังนี้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9 หน้า

3.1 โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรมได้ระบุไว้ในกิจกรรมในรายวิชารายวิชา จริยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 58 จานวน 74 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่
2558 (15 มกราคม – 28 เมษายน 2559) โดยระบุ ให้ มีการจัด โครงการสวนดุสิ ต จิตอาสา ปีที่ 2 ในหั ว ข้อ
“คุณธรรมจริยธรรมนักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ ” กาหนดจัดกิจกรรมช่วงที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมนักจิตวิทยากับ
ที ม สหวิ ช าชี พ ณ วั น ศุ ก ร์ ที่ 25 มี น าคม พ .ศ .2559 และกิ จ กรรมช่ ว งที่ 2 กิ จ กรรมจิ ต อาสา ณ วั น ศุ ก ร์ ที่ 1
เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบคือ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธินจัดการวางแผนการปฏิบัติตอ่ ไป
3.2 โครงการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา
โครงการแฟนพั น ธุ์แท้ จิ ตวิทยาได้ระบุไว้ในกิจกรรมในรายวิช ารายวิชา สั มมนาทางจิตวิท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 55 จานวน 55 คน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 (28 มีนาคม – 14 กรกฏาคม 2559) โดยระบุให้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 21
เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดการวางแผนงานในภาคเรียนถัดไป
สาหรับโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยมีกิจ กรรมและโครงการที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และรายงานผลการจัดกิจกรรมและ
โครงการแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
1. การวิจัยบูรณาการกับรายวิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจะเปิดให้มี
การลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 55 จานวน 55 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 (28
มีนาคม – 14 กรกฏาคม 2559) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ระบุให้อาจารย์ผู้สอนจัดทามคอ.3 และ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3
2. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ระบุไว้ในกิจกรรมในรายวิชารายวิชา สัมมนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 55 จานวน 55 คน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 (28 มีนาคม – 14 กรกฏาคม 2559) โดยระบุให้มีการจัดกิจกรรม ณ
พระที่ นั่ งวิ ม านเมฆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในแหล่ ง ชุ ม ชนที่ ต นศึ ก ษาอยู่ ซึ่ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบจัดการวางแผนงานในภาคเรียนถัดไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สรุปเรื่อง
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
อาจารย์ พั ศริน ท์ ก่อเลิ ศวรพงศ์ เสนอถึงการกาหนดหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของกรรมการผู้ รับ ผิด ชอบ
หลักสูตรฯ โดยมีระบบการการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การบริการแนะแนวแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้รับชอบบริการในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1.1 บริการสารวจนักศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)
ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
1.2 บริการสนเทศ (Information Service) ผู้รับผิดชอบ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน
1.3 บริการให้คาปรึกษา (Counseling Service) ผู้รับผิดชอบ อ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) ผู้รับผิดชอบ อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9 หน้า

1.5 บริการติดตามผลและวิจัย (Follow-up Service) ผู้รบั ผิดชอบ อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
2. ทางหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีเพื่อให้
เป็นอจารย์ที่คอยดูแลและให้คาปรึกษาให้กับนักศึกษาโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 56 คือ อาจารย์โฉมสมร เหลือโกศล, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 57 คือ อาจารย์อัมพร
ศรีประเสริฐสุข, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 58 คือ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน สาหรับการในปีการศึกษาหน้า
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือกให้อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส
59 โดยทางหลักสูตรฯ จะส่งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทางสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อทาคาสั่ง
แต่งตั้ง และให้ อาจารย์ที่ป รึกษากาหนดเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดชั่วโมงในการเข้าพบ
(Office hours) ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีช่องทางอื่นๆ ในการให้คาปรึกษา เช่น
Facebook ประจาหลักสูตร
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58
สรุปเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ได้เสนอถึงการพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีนโยบายพิจารณาอาจารย์ผู้สอนจากความสามารถทางด้านวิชาการประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภายในหลักสูตรเป็นหลัก ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาและรายวิชาที่สอน)
2. ประสบการณ์การสอน
3. ความเชี่ยวชาญในรายวิชา ฯลฯ
4. จานวนชั่วโมงที่กาหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่หลัก ซึ่งกาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรได้เปิดรายวิชาตามแผนการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษา (iregis) ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
นักศึกษาได้ลงทะเบียนผ่านระบบเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้สอนจัดทา มคอ.3 ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วันเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรส่งตามกาหนดทุกท่าน และอาจารย์พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์ แจ้งเรื่องตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58 เปิดเรียนในวันศุกร์ที่
15 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9 หน้า

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2
สรุปเรื่อง

ติดตามเอกสารประกอบการเรียน – การสอนของนักศึกษา
ติดตามเอกสารประกอบการเรียน – การสอนของนักศึกษา

โดยมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนตกค้างเป็นเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้
1.กลุ่มนักศึกษาประเภทนักกีฬา รหัส 55 จานวน 2 คน ต้องลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
2.กลุ่มนักศึกษารหัส 55 ที่มีผลการเรียนตกค้างจานวน 6 รายวิชา จานวน 2 คน ต้องลงทะเบียนเป็น
กรณีพิเศษ เรียนร่วมกับนักศึกษารหัส 57
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56
สรุปเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56 อาจารย์
พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56
ซึง่ แต่เดิมการจัดการเรียนการสอนลักษณะเป็นทีมผู้สอนรวมกันทัง้ 3 รายวิชาดังต่อไปนี้
1. รายวิ ช า การศึ ก ษาเอกเทศเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยมี อ าจารย์ อั ม พร
ศรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา
2. รายวิ ช า สั ม มนาทางจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยมี อ าจารย์ พั ศ ริ น ท์ ก่ อ เลิ ศ วรพงศ์
เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา
3. รายวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยมี อ าจารย์ โฉมสมร
เหลือโกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9 หน้า

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงขอนาเสนอในที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและได้มีมติต่อไปนี้

1. รายวิช า การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกั บจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากเดิมอาจารย์อัมพร
ศรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา เปลี่ยนแปลงเป็น ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน รับผิดชอบร่วมกับ อาจารย์
ศุภมิตร บัวเสนาะ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาโดยแบ่งหน่วยกิต คนละ 1.5 หน่วยกิต และให้อาจารย์ทั้งสอง
ท่านปรับการสอนในรายวิชาศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นคะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคส์ (Rubrics) และนาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า
2. รายวิช า สั มมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยมี อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ รับผิดชอบร่วมกับ อาจารย์
อัมพร ศรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาโดยแบ่งหน่วยกิต คนละ 1.5 หน่วยกิต โดยมีกิจกรรมที่อยู่
ในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
2.2 การศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน
2.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ “แฟนพันธ์แท้จิตวิทยา”
2.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.5 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Oral Test) โดยมีการสอบ
1 ครั้ง และถ้าผ่านการทดสอบ ไม่ต้องทาการสอบ Speed Test 500 ข้อ แต่ถ้าไม่ผ่าน จะมีการสอบ Speed
Test 500 ข้อ สามารถสอบได้ 1 ครั้ง ถ้าไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยคะแนนจะมีการลดค่า
คะแนนต่างกันตามลาดับ
2.6 การทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน สามารถสอบได้ 1 ครั้งโดยคะแนน
จะมีการลดค่าคะแนนต่างกันตามลาดับ
2.7 การทดสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยคะแนนจะมีการลดค่าคะแนนต่างกันตามลาดับ
2.8 นั กศึกษาจะต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Microsoft Excel
ขั้น สู งสามารถงานได้จ ริงได้ โดยนั กศึกษาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลั ย หรือ บริษัทภายนอก
โดยนักศึกษาจะต้องจัดส่งใบประกาศนียบัตร ให้กับทางหลักสูตรฯ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในรายวิชานี้
3. รายวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยมี อ าจารย์ โฉมสมร
เหลือโกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา เปลี่ยนแปลงเป็นอาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ รับผิดชอบร่วมกับ อาจารย์
โฉมสมร เหลือโกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาโดยแบ่งคนละ 2.5 หน่วยกิต

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า

วาระที่ 4.3
รายงานการส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558
สรุปเรื่อง
รายงานการส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 รายงานการ
ส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังต่อไปนี้ ในภาคการศึกษาที่1/2558และ 2/2558
หลักสูตรจิตวิทยาฯได้ทาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งหมด 16รายวิชา โดยอาจารย์ทุกท่านได้ทาการ
ส่งผลการเรียน และ มคอ.5 เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาที่ได้กาหนด โดยมีรายละเอียดดังรายวิชาดังต่อไปนี้
สรุป มคอ.5 ภำคเรียนที่ 1/2558 (รหัส57,58) ภำคเรียนที่ 2/2558 (รหัส55,56)
หลักสูตรจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
ลำดับที่ รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
1 2511302 จิตวิทยาสังคม

2

3

4

5
6

มติ

หน่วยกิต

ตอนเรียน

วัน เวลำสอน

3(3-0-6)

A1

อ.09.00-12.00 น.

321

(1-2558)

1(58)

ผูส้ อน
ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

มคอ.5 File
ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513721 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม

3(3-0-6)

A1

ศ.09.00-12.00 น.

1208

(1-2558)

2(57)

ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513709 ระเบียบวิธวี จิ ัยทางจิตวิทยา

3(2-2-5)

A1

จ.09.00-12.00 น.

1208

(2-2558)

3(56)

ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512718 อุตสาหกรรมสัมพันธ์

3(3-0-6)

A1

พ. 09:00 - 12:00 น.

1208

(1-2558)

2(57)

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2511205 จิตวิทยาการทดลอง

3(2-2-5)

A1

พฤ.13.00-17.00 น.

11702

(2-2558)

3(56)

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513710 การประยุกต์จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาทรัพยากร

3(2-2-5)

A1

พฤ.08.00 - 12.00 น.

11702

(2-2558)

3(56)

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512710 มนุ
จิตวิษทย์ ยาการตลาดและผู้บริโภค

3(2-2-5)

A1

อ.13.00-17.00 น.

1208

(1-2558)

2(57)

อ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513602 การประยุกต์การให้คาปรึกษาในองค์การ

3(2-2-5)

A1

พ.08.00-12.00 น.

1207

(2-2558)

3(56)

อ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512711 การปรับพฤติกรรมในองค์การ

3(2-2-5)

A1

อ.08.00-12.00 น.

1207

(2-2558)

3(56)

อ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2514712 ภาษาอังกฤษสาหรับนักจิตวิทยา

3(2-2-5)

A1

อ.08.00-12.00 น.

1208

(1-2558)

2(57)

อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2511104 จิตวิทยาพัฒนาการ

3(3-0-6)

A1

อ.13.00-17.00 น.

321

(1-2558)

1(58)

อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2514702 ภาษาอังกฤษสาหรับนักจิตวิทยาอุตสา
การ
2511703 กรรมและองค์
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์
การเบือ้ งต้น

3(2-2-5)

A1

จ.13.00-17.00 น.

1207

(2-2558)

3(56)

อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

3(3-0-6)

A1

พ.09.00-12.00 น.

321

(1-2558)

1(58)

อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2511203 จิตวิทยาเบือ้ งต้น

3(3-0-6)

A1

จ.13.00-16.00 น.

1208

(1-2558)

1(58)

อ.โฉมสมร เหลือโกศล

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512224 สุขภาพจิตในการทางาน (วิชาเลือกเสรี)

3(2-2-5)

A1

พ.13.00-16.00 น.

321

(1-2558)

2(57)

อ.โฉมสมร เหลือโกศล

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2514802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาฯ

5(450)

A1

ศ.13.00-16.00

-

(2-2558)

4(55)

อ.โฉมสมร เหลือโกศล

ส่งแล้ว ส่งแล้ว

ห้องเรียน ปีกำรศึกษำ

ชั้นปี

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.3
การคงอยู่ของนักศึกษา
สรุปเรื่อง
การคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาอาจารย์ที่ปรึกษาสารวจการคงอยู่ของ
นักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา และติดตามนักศึกษากลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง เช่น ขาดการติดต่อ ผลการเรียน
ตกต่า มีปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว ซึ่งผลการดาเนินงานที่ผ่านพบว่ามีนักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อขอลาออกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้น
ปีได้แจ้งอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดังต่อไปนี้
1. นักศึกษารหัส 56 จานวน 55 คน
2. นักศึกษารหัส 57 จานวน 61 คน
3. นักศึกษารหัส 58 จานวน 74 คน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกัน
ปั ญ หาต่างๆที่จ ะตามมาในอนาคต และให้ อาจารย์ที่ป รึกษาดาเนินการจัดทาแฟ้ มประวัตินั กศึกษา ได้แก่
อ.โฉมสมร เหลือโกศล อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 56, อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ที่ปรึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9 หน้า

ของนักศึกษารหัส 57 และดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 58 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดตามนักศึกษาในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1
นาเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์
สรุปเรื่อง
นาเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ โดยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
ได้นาเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ โดยสืบเนื่องอาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ ให้อาจารย์ทุก
ท่านนาเสนอแผนการประกันคุณภาพที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อการปรับปรุงการประกันคุณภาพในปี 2559 ตาม
เอกสารแนบที่ 3.3 ในรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 6 / 2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นั้นอาจารย์
ศุภ มิตร บั ว เสนาะ จึงขอน าเสนอการทบทวนระบบแผนการบริห ารอาจารย์ และแผนส่ งเสริมและพัฒ นา
อาจารย์ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตามเอกสารแนบที่ 5.1
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
พุธที่ 20 มกราคม 2559

อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
พุธที่ 20 มกราคม 2559
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